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Sköterskebrist men bättre läge inför sommaren
Sommarsituationen i den sörmländska vården ser ut att bli bättre än 2016 med fler
öppna vårdplatser. Men fortfarande råder stor sköterskebrist och det finns ett
erbjudande om extra ekonomisk ersättning för att skjuta på sin semester.
– Som jag bedömer det ser sommaren som kommer bättre ut än föregående. Mellan tjugo och
trettio fler vårdplatser kommer att kunna hållas öppna i länet och vi har ett gott samarbete
med kommunerna och primärvården, säger Maria Söderkvist, divisionschef medicinsk
service.
Utöver antalet vårdplatser på sjukhusen blir antalet platser med specialiserad sjukvård i
hemmet (SSIH) också fler i sommar med cirka tjugo stycken i hela länet. Det handlar om
patienter som istället för att finnas på sjukhus få vård i sin hemmiljö.
– I SSIH verksamheten har vi också möjlighet att ansluta fler och andra patientgrupper än
tidigare. Även patienter med ett övergående insatsbehov med exempelvis intravenös
antibiotikabehandling med dosering ett par gånger per dygn kan få hjälp, säger Maria
Söderkvist.
Men även om sommarsituationen ser ljusare ut så saknas fortfarande ett stort antal
sjuksköterskor för hela länets vård. För att hantera bristen har nya sätt att arbeta införts, en
förändring som pågått i flera år.
– Det handlar om ett förändrat arbetssätt och kompetensskiftning så att medarbetare med
andra kompetenser utför arbetsuppgifter som tidigare utfördes av sjuksköterskor. Vi behöver
också använda oss av sjuksköterskor inhyrda från bemanningsföretag och så finns ett
erbjudande till medarbetare att skjuta på sin semester mot en ekonomisk ersättning, säger
Maria Söderkvist.
Så många vårdplatser hålls öppna under sommaren:
Under veckorna 25-34, som lägst 336 vårdplatser i länet samt som högst 396, varierar något
vecka för vecka. Som jämförelse finns i dagsläget 459 disponibla platser på sjukhusen plus de
som SSIH- verksamheten ansvarar för i länet.
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